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Datum:

Openbare besluitenlijst
College van B&W, vergadering van 16 november 2021
Aanwezig: burgemeester J.W. Wiggers, wethouders W.I. Meijer, S.J.L. Nienhuis, en Y. Cegerek en algemeen
loco directeur/gemeentesecretaris W.H.M. Blankvoort-Zielhuis.
Afwezig: algemeen directeur/gemeentesecretaris B. van Zuthem.

Nr Onderwerp

Advies

Besluit

Afdeling
Bestuurs- en bedrijfsondersteuning en Advisering
1 Informatie-uitwisseling leden
college / rondvraag

- Wethouder Cegerek heeft een
gesprek gehad over de onthulling van een plaquette op
26 november.
- Wethouder Cegerek deelt
mee dat, in verband met
Nederland Leest, de bibliotheek het boek van Adriaan
van Dis (De Wandelaar)
geschonken heeft aan alle
college- en raadsleden.
- Wethouder Cegerek heeft
een gesprek gehad met
alle erfgoedpartijen vanuit
gebouwenbeheer, subsidie,
erfgoed beleid, kunst en
cultuur.
- De wethouders Meijer en
Nienhuis hebben een gesprek gehad met AzkoNobel naar aanleiding van de
dorpsvisie.
- Wethouder Meijer deelt
mee dat door de toenemende coronabesmettingen en –maatregelen het
ondernemersevent digitaal
wordt gehouden.
- Wethouder Nienhuis deelt
mee dat de taakstelling
voor statushouders dit jaar
wordt gehaald. De achterstand is nog niet ingelopen.

Blad 1

Nr Onderwerp

2 Openbare besluitenlijst van
9 november 2021

Advies

Besluit
- Het college is blij dat zoveel
mensen vanuit de ambtelijke
organisatie een bijdrage hebben toegezegd als vrijwilliger
bij de vluchtelingenopvang in
Nunspeet.

Vast te stellen.

Conform advies.

Afdeling Ruimte, Ondernemen en Wonen
3 Benoeming leden
Erfgoedcommissie Heerde

1.

2.

3.

4.

De volgende personen tot lid van de Conform advies.
erfgoedcommissie van de gemeente
Heerde te benoemen:
a) De heer J.H. Vedder te
benoemen tot lid, tevens
voorzitter, van de
Erfgoedcommissie Heerde;
b) Mevrouw F.H.M. Bosch-Kruimel te
benoemen als lid van de
Erfgoedcommissie Heerde
c) Mevrouw A. Brem-Mackaaij te
benoemen tot lid van de
erfgoedcommissie Heerde;
d) Mevrouw G.A.M. Allersma te
benoemen tot lid van de
erfgoedcommissie Heerde;
e) De heer J.J.B. Stap te benoemen
tot lid van de erfgoedcommissie;
f) De heer S.M. van den Bergh te
benoemen tot lid van de
Erfgoedcommissie Heerde;
Alle 6 bovengenoemde leden te
benoemen voor een periode van 4
jaar;
Mevrouw R. Perlot-Rothengatter,
medewerker Erfgoed, Afdeling
Ruimte, Ondernemen en Wonen, aan
te wijzen als ambtelijk secretaris;
De leden als bedoeld onder 1, a tot
en met e, een vergoeding op grond
van het Rechtspositiebesluit
decentrale politieke ambtsdragers te
geven.

4 Grondhouding Kanaaldijk 30a 1. De positieve grondhouding van 20 juli
2021 voor de Kanaaldijk 30a in te
trekken;
2. Initiatiefnemer te informeren middels
bijgevoegde brief.

Afdeling Realisatie, Onderhoud en Beheer

Blad 2

Conform advies.

Nr Onderwerp
5 VO-fasedocument MFA
centrum Wapenveld

Advies
1. In te stemmen met het VO-fasedocument inclusief de raming van
kosten voor de tribune in de sporthal
en het voldoen aan geluidsklasse B
en over te gaan naar de DO-fase
voor MFA Centrum Wapenveld.
2. De optimalisatiemogelijkheden niet
te benutten wanneer sprake is van
toegevoegde kwaliteit en negatieve
gevolgen voor toekomstige
exploitatiekosten.

Besluit
1. Akkoord;
2. Optimalisatiemogelijkheden
niet benutten als ze geen
kwaliteit toevoegen en/of negatieve gevolgen hebben voor
de exploitatie;
3. De raad via een memo ARI in
februari 2022 te informeren
over de op dat moment bekende stand van zaken, conform de motie van de raad.

Afdeling Sociaal Maatschappelijke Verbinding
6 Wijzigingen in de
1.
raamovereenkomst
‘Individuele voorzieningen
voor jeugdigen en
maatwerkvoorzieningen voor
volwassenen in het kader van
de Jeugdwet, Wmo lokaal en
Maatschappelijke
Opvang/Beschermd Wonen
GGZ’
2.

In te stemmen met de voorgestelde Conform advies.
wijzigingen in de raamovereenkomst
‘Individuele voorzieningen voor
jeugdigen en maatwerkvoorzieningen voor volwassenen in het kader
van de Jeugdwet, Wmo lokaal en
Maatschappelijke
Opvang/Beschermd Wonen GGZ’
geldend per 1 januari 2022.
In te stemmen met de aanpassing in
de daarbij horende annexen ‘algemene voorwaarden’, ‘zorgproductenboek’ en ‘administratieprotocol’
3. In te stemmen met de nieuwe tarieven, waarin de indexatie is doorgevoerd.
De burgemeester besluit om:
4. Mevrouw H. Bogers van de gemeente Apeldoorn, ambtelijk opdrachtgever Midden IJssel / Oost Veluwe,
mandaat en machtiging te verlenen
voor de uitvoering van de raamovereenkomst ‘Individuele voorzieningen voor jeugdigen en maatwerkvoorziening voor volwassenen in het
kader van de Jeugdwet, Wmo lokaal
en Maatschappelijke Opvang/Beschermd Wonen GGZ’

Blad 3

